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 .ميحرلا نمحرلا هللا بسم

رب العددنيدلو وبدده نيسددىعو علددل نيددور الدددنييني  احلمددده
والددددددلن و دددددلل   علدددددل  ددددديد  دمحم وعلدددددل  لددددده 

 نمجعو وبعد : بهو ح

نن  يددددرا    اهطلدددب يدددا نحدددد ا  دددوان جددد   فقدددد
نم ادلدددد ي و  لعلدددد وتسددددلي  زايرةنكىددددب لدددده  ددددي ة 

 ددديدت ني  درددده رندددي   ع عددددني وي لسدددعا   تلبيدددة 
يف هدذا التىيدب  دلذكورهه اال اير   ي ةطلبده وكىبت 
يدن ا  دوان  ع د كثري بو وق  ىحسني وقد  قت ا

واقدًت  بعهعدد  تو ديع الداةددرة  يعددنيعل طلعواالذلن ا
   وشددر دلدديل ل اةددر احلهددرة ال بولددة الهددني  لىتددون

الصدددر لقبددول هددذا اعيددر ومجعددت يددن عدددة يراجددع 
دليددددز ال اةددددرلن     ومسيىعددددني ددددي ة هددددذه الدددد ايرات 



 يد ادلر لو وزايرة نم ادل ي و و نيةر يقنيبر  حهرة
يدن   تعدني  نن لىقبلعددني ونن لتدون  راجينيادلسلمو 

وعليدده  سددىعنينو  ادل يمددنينجرهددني عميمددني وني ععددني عم
 الىتلن و حول و قوة    بده .

 ين تدبري حدويل وقويت  تربنت        

 ه     حول يو ي القدلددر وقوت           

تقبز ي دني  نيدأ ننيدت السدميع العلدي  وتدب علي دني  رب ني
  علددل  ددديد   و ددلل رحي  نيددأ ننيددت الىددواب الددد

 دمحم و له و حبه و ل  .

                        

 

 نيبولة زايرة



 ورمحة   وبركنيته )ثلاث( ل يبعليأ نلعني ا السلم

 والسلم عليأ اي يدي اي نييب    الصلة

 اي يدي اي ر ول   والسلم عليأ  الصلة

 ايحبيب   اي يديوالسلم عليأ  الصلة

 ادلر لو اي يدوالسلم عليأ  الصلة

 والسلم عليأ اي نيمت ال بيو الصلة

نر ددددلأ   رمحددددة  اييددددنعليددددأ  لسددددلموا الصددددلة
 للعنيدلو

ال دددر اني لدددو     قنيةدددداي أوالسدددلم عليددد الصدددلة 
 ج نيت ال عي     



عددن نهددز بيىددأ الليبددو اللددنيهرلن  عددني   ت ورنددي
نمجددددديعن  ىأنيعدددددنيت ادلددددد ي و و دددددحنيب وجنيتدددددأوز 

يععددد   وع دددنيلدددوم الددددلن     نينوالىدددنيبعو ذلددد   حسددد
 برمحىأ اي نرح  الرامحو.

 شرلأ له ونشدعد ننيدأ  حده  له     و  نشعدنن
 و ريته ين  لقه . ولهعبده ور 

ت اير ددددول   ننيددددأ بل ددددت الر ددددنيله وندلدددد ونشددددعد
ال مدددددة وجلدددددوت  وكشددددد تاعية ونيصدددددحتاعينينيددددده 

ربدأ  وعبددتالملمه وجنيهددت يف   حدج جعدنيده 
نيبيني  ى  ع ني نفهز يني ج    اكف  اليقوحىت ناتك 

 عن نيىه ور و  عن قويه 

و لددده ع دددني  دددريا يدددنيهو نهلددده  دمحما   ددديد   جددد ى
(11) 



 عليأ نلعني ال يب ورمحة   وبركنيته السلم

 وادلر لو ومجيع ال بي وعللعليأ  السلم

 عليأ وعلل يلةتة   نمجعيددن السلم

عليأ وعلل  ل نيةدأ نهدز ادلقدنيم العلدي ا   السلم
 بتر وعمر وعثمنين وعلي 

نمجعددددو والددددذلن  نيبىأعليددددأ وعلددددل  ددددح السددددلم
 اتبعوه   حسنين    لوم الدلن 

عليأ وعلل نبي ني  دم وني ني حواء وين ولدا  السلم
  و وادل ي نيت وادلسلمو وادلسلمنيت ين ادل ي

  ي ددني ويددن   ة ددني   دولعليددأ اي دديدي اير  السدلم
ونيعنيت دددددددددني نو د  و  واني دددددددددني ونزواج دددددددددني ونحبنيب دددددددددني 

بلسدنين احلدنيل نو  السلم لأون حنيب ني وين نودع ني 



عليأ نلعني ال يب ورمحدة    السلم..  قنيلبلسنين ادل
 وبركنيته .

ي   ه يدددددددددددددددددددن الشددددددددددددددددددديلنين الدددددددددددددددددددرج نعدددددددددددددددددددو 
بسمميحرلا نمحرلا هللا   ن   ويلةتىه لصلون علل 
 واال دددديب اينلعددددني الددددذلن   ي ددددوا  ددددلوا عليدددده و ددددلم

("  ددددبعو    اير ددددول  عليددددأتسددددليمني ) ددددلل 
نبددا عددد  لقده ورندني ني سده وزنيدة  مدةيرة"يف كز حل

 غرشه ويداد كلمنيته

رب العنيدلو محدا لوايف نيعمه ولتنييف ي لدده  احلمده
. 

 ز و ل  علل نيبي ني دمحموعلدل  لده ون دحنيبه   اللع
هبدددددنييف  دددددلأ نحبنيبددددده و مدددددل هبدددددني   دددددىم ني  دددددلة

  به . نونيصز هبني      ي مبشنيهدةج نيبه



نييب ونكرم ر ول  فهدزن  ز علل  يد  دمحم اللع 
ل ددني هبددني  ب القبددول ونيدددرك هبددني ادلدد يول   ددى  ددلة ل  

 كمني نيقول و ريا ممني نيقدول  وفوق ادل يول واحلمده

  وفددد    التدرمنديوفأ وندديوب نيبيدأ     اللعد 
 هذا البقنيع اللنيهره ووق  ني يف ادلواجعة الشرل ة 

َ ني      نيهَ  وق م  ه  ال   ُت    يبنيرك  جهوَ  َوج 

 به نيسقل ال منيم لدى اجلدب   علي ني           

 نيوب دددني و دددًت عيوب دددني  انندددينيفى ني غ دددر  عدددزاج اللعددد 
وا دددى نيبة دعنية دددني  ت دددنيوب دددني وقهدددنيء حنيجنيوكشدددر كر 

هددددددذا ادلتددددددنين ادلبددددددنيرك     نيدددددد  نياللعدددددد    تصددددددرف
 حنيجنيت ددنيت  نيوب ددني و ددًتت عيوب ددني وقهددي وقدددغ رت

ونيعمدددددةموتتريني  ي دددددأ تقهدددددل دعدددددنيء  ى بتوا ددددد
 ورمحة.



 حتيمني: و يرا نيأ قلت وي ت ل قنيةل عليمدني  اللع 

فني دددى  روا    جدددني كنني سدددع   مدددوانهنددد      ل ولدددو
 وا ى  ر ذل  الر ول لوجدوا   توا  رحيمني 

نيسى  رك ونيىوب  ليأ   و  دني ني ني  لم ني نني س د اللع 
اجعدددز حم دددني يدددن  اللعددد ل ددددني    روجئ دددني نيبيدددأ ليسدددى

كحددم يددن   علددلا ددى  نيره بعددد انيىقنيلدده    الرفيددج ا 
 ا ى  رله يف حينيته اعو 

 ثلاث(ع دك  ) جبنيههاللع  ش عه في ددني  

التدرم ونيىو دز  يب   نيقدم  ليأ جنيه هذا ال د اللع 
 ليددأ بشددرب يقنييدده العميددد  نن تقنيبددز ادلددذنيب ي ددني 

  ددددد ل نيمبدددد والسددددنيةز ل  ددددران وادلسدددديء   حسدددددنين 
ُتعل ددني ممددن وا  هددذا احلبيددب  ننوادل يددز مبددني نيددز و 



 ونو د و  دددددددره و دددددددنيهره وعم دددددددني بربكىدددددددده  وازرهو 
 ووالدل دني ونهز قلر  ووادل دني .

 الرفيعدة العنيليةالو يلة وال هيلة والدرجة  ه ت اللع 
وابعثددده يقنييدددني امدددودا الدددذي وعدتدددده  نيدددأ   لدددر 

 ادليعدنيد . 

ويف اآل ددددددره  ب ايرتدددددده الدددددددنيينييف   ددددددنيي نكددددددر اللعدددددد 
ون ل دددني  ادلدددوروديدددن حونددده   دددق نياللعددد  ا بشددد نيعىه

 حتري دددني يف اجل ددددنين  لعددد حتدددت  دددز لواةدددده ادلعقدددود ال
    دللر لىده اللعد  نكري دني بر لدة وجعده الشدرلر 

 نرح  الرامحو  اي  ييشرة نيحلة  ر ايعليه و ل  

 تدددع ل ددني يف يقنيي ددني هددذا  نيبددني    غ رتدده و   اللعدد 
قهديىه و عيبدني     دًتته    مهني    فرجىده و  دل دني 

ني    ذلىدددده و ابدددد و عدددددوا   هو  غنيةبددددني    ودلىدددد



و   شدد يىه    و يرلهددنينيصددرته و اىنيجددني   ك يىدده 
لددأ فيعددني رنددل    ددرةحنيجددة يددن حنيجددنيت الدددنييني وا

ول ددددني فيعددددني  دددددل     قهدددديىعني ولسددددر ني برمحىدددددأ 
 اينرح  الرامحو .

   ني دد ل بددأ حنيجنيت ددني يف هددذا ادلتددنين ادلبددنيرك   اللعدد 
 بقهدددددنيء اللعددددد  ري ددددنيوانيددددت  دددددري ي دددد و ل هبدددددني ف ك

بة دعنية ددددني مبحددددو ال هددددز وادلددددن حنيجنيت ددددني وا ددددى ني
 الىقوى ونهز ادل  رة . زوالترم  نيأ نه

 رك ل ددددني يف نني سدددد ني ويف نهلي ددددني ويف   واني ددددني  اللعدددد 
ويف كددددز شدددديء  نيوال ددددني نحبنيب ددددنيويفويف نو د  ويف 

 نعليى ني .

نو د  واح معددد  واهدددده  ون دددلحع    رك اللعددد 
ونحيع  حيدنية طيبدة يبنيركدة ووفق دني ووفقعد  للنيعىدأ 



ل ددددني قددددرة نعددددو واجعل ددددني  جعلعدددد ارزق ددددنير بددددره  واو 
  ينييني. ىقوللم

ادلىقدو  ةدأعبنيدك الصدنيحلو ونوليني يناجعل ني  اللع 
 وح بأ ادل لحو  يو  يو ايرب العنيدلو .

 ن ل دددني   دددوا  ونحبدددني  نحسددد وا  ددد ع  في دددني  اللعددد 
 وطلبددوا ي ددني الدددعنيء ذلدد  اللعدد  اغ ددر ل ددني وذلدد  ايرب

 اعكريو  مالعنيدلو واقو حنيجنيت ني وحنيجني   اي نكر 

زلدددنيرة  رعلعددنيهددذه الدددعوات و  لىقبددزنن    ال نيحتددة
بتددز  يدددر   ددنيونن   لتري يقبولددة ودعددنيء يسددى ني 

ويصددري      ى ددنينهددز اخليدددر ورعددز عنيقب يددنورعل ددني 
والدل ددددني ولرمح دددني ولىدددوب لل  دددر ل ددددني و   يددددر ونن  
عدن هدذه اعيدنيكن ادلبددنيركة ولتىدب   دنيعلي ددني و لقلع

العودة  ليعدني يدرات ويدرات يف  دريات ويسددرات  نيل 



ونللدددنيب اعوايدددني بعدددد نعدددوام علدددل يدددني  دددب  وعددوايف
 ولرنل  و اجللل وا كرام.

 نيلاحلددنيل يف ادلسددىقبز واحلدد نينن   لصددل  ل دد وب يددة
ولبددنيرك ل ددني يف وادلدد ل ولبل  ددني ا يددنيل وفددوق ا يددنيل 

ويددن او ددني   يىعددنيلايكددرم ايوالعيددنيل اعهددز وادلددنيل 
  لعلددي كددل ي دددني  ن لدددعنيء ويددن لدده حددج علي ددني ا

 وي يوله يف  ري وللر وعنيفية . ه  ل  وي ع

نن   لصددددل  نيددددور ادلسددددلمو ول ددددر  علددددل  وب يددددة
ادلتددروبو يددن ادلسددلمو وفمددد ال دده يددني عر ي عددني 

 .وينيبلن 

ن ددددلفىني    ني ددددوي يف زايرت ددددني هددددذه يددددني نيددددواه  اللعدددد 
زايرا ددد  وتوجعدددني    يفنييدددنيت  دددنيحلة يدددنالصدددنيحلون 

ند ز نيينيت ني يف نييني   ويقني د  يف يقني ده    اللع



واكري ددني كمددني نكددريىع  وني هددز علي ددني كمددني ت هددلت 
 ق وننيددت   دددكعلدديع  فددزن   اة ددأ  ت  ددد ويددني ع

 علل الدوام اي ا اجللل وا كرام . لبنيقيالسنيقي ا

كز نيية  نيحلة جنيلبة علل  و  نيتعلل هذه ال ي ال نيحتة
   و  ال نيحتددة ربسددر ن ددرا شددرلتددز  ددري دافعددة لتددز 

 ال نيحتدددددة          .  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يد حهرة ال يب  

***** 

   ورمحدةبتددر الصددلج  ن عليأ اي يدنيددني  السلم
 وبركنيته

و دنيحبه يف  اع  ددنير يفال يب  ايرفيدج عليأ السلم
  نيرال 

 اج اك   ع ني وعن ادلسلمو  ري  



   ورمحدةعليدأ اي ديد  عمدر بدن اخللدنيب  السلم
 وبركنيته 

 لصددددواب السدددلم عليددددأ  اي طقدددنيعليددددأ  السدددلم
 انيراب  شعيداي

   ع ني وعن ادلسلمو  ري ا ج اك

ال هراء البىول السلم عليدأ اي  نلىعنيعليأ  السلم
  وبركنيته  بهعة الر ول السلم عليأ ورمحة  

 التدددددددربىوعلدددددددل ني دددددددني  دردددددددة  يدددددددأعل السدددددددلم
عليدددأ وعلدددل زوجدددأ  ددديد  علدددي بدددن ن   السدددلم
 طنيلب

 دديد التددونيو  دديد   نينييتعليددأ وعلددل ر دد السددلم
 احلسددن و يد  احلسو 



 لليبدددوا البيدددتعليدددأ وعلدددل مجيدددع اهدددز  السدددلم
  وبركنيتدده علديت  نهددز البيدت  نيدده  رمحدةاللدنيهرلن )
 (محيد ايد

علدديت   السددلم ل رقدددعلدديت  اينهددز بقيددع ا السددلم
 عليت  ورمحة   وبركنيته  السلمنحد   عداءايش

عليت  دار قوم ي ي و ننيى  السنيبقون و دن  السلم
 اللحقون ن  ل   يل ولت  العنيفية .

علددديت   دددلوات رب دددني علددديت  ورمحدددة رب دددني  السدددلم
 عليت  وي  رة رب ني عليت  ورنوان رب ني عليت  .

ين نهز    له   عليت  اي نهز    له      السلم
   له      اغ ر دلن قنيل    لده  جاللع  حب     

     واجعل دني يدن نهددز    لده      حدني  ويقدددني  



 ددددني عليعددددني ايحددددي ونيى ددددني عليعددددني  ددددنيهرا و ط دددددني نحيي
 ايمميت وابعث ني عليعني اي عث 

 َعلَا  إِنَّا َ  لَنَاا َواْغِفارْ  نُوَرنَاا لَنَاا أَتِْممْ  َربَّنَا "

 " قَِدير   َشْيء   ُكلِّ 

و   ميددنينل ددني و  واني ددني الددذلن  ددبقو     راغ دد رب ددني
ُتعدددز يف قلوب دددني غدددل للدددذلن  ي دددوا رب دددني  نيدددأ ر ب 

 رحي  . 

رواحعدد  البنيقيددة الدديت  رجددت يددن الدددنييني رب ن اللعدد 
 ي دددأند دددز اللعددد  علددديع  روحدددني  ةوهدددي بدددأ ي ي ددد

 و ليني ي ني .

ونددددنيعر   غددددربىع وارحدددد  نيددددش وحشددددىع   اللعدددد 
  يئني   نحس ني   وُتنيوز ع



اللع  ثواب ال نيحتة    نرواحعد  و   نروا   ونو ز
ونيوات ددددددني  نيوالدددددددل ني وقرا ت ددددددني و وي احلقددددددوق علي دددددد

كدددز  دددول   نيمالقبدددول و ددد وب يدددةونيدددوات ادلسدددلمو 
و ل  الشدنين  دنيهرا و ط دني وعلدل كدز نييدة  دنيحله 

 ال نيحته .

 نبويت زيارة
 (ثالاث)وبركاتو هللا ورمحة التيب أيها عليك السالم

   تـَتـَْرى ورمحتُـوُ   اْلموىل ِمنَ  سـالمٌ 

 طُرَّا الورى خيِ  املختارِ  املصطفى على         

   ورمحـةٌ  الكريِ  اْلموىل ِمنَ  سـالمٌ 

 ِِبإلْسرَا ُخصَّ  املختارَِمنْ  املصطفى على         



   ُمْرَسلٍ  خيَ  اي هللاِ  ســالمُ  عليكَ 

 والــذِّكرا القـدرَ  لكَ  هللاُ  رفعَ  لقدْ          

  رمحــةٌ  إنَّكَ   هللا سـالمُ  عليكَ 

 اْلُبْشـَرى فـََلنَـا لََنا ُمْهــَداةٌ  هللاِ  ِمنَ         

   سـالُمـوُ  ثَّ   هللاِ  صـالةُ   عليكَ 

ْىرَا َتْستَـْغرِقُ   األايمِ  مدى صــالةً        الدَّ

 َحْيَدرًا ُخصَّ  النََّجا ُسْفنُ  ُىمْ  َوآِلكَ 
َنا َمعَ  والزَّْىـَرا وِسْبطَْيكَ    اْلُكـبـَْرى أُمِّ

ـةً  ُخصَّ  اأَلْخيَـارِ  َوَأْصَحاِبكَ     أَِئمَّ

 واْلُقـرَّا وعثمـانَ وفاروقـاً  عِتيـقاَ             



   َغــيـْرُهُ  الَربَّ   هللاَ  أنَّ  وأشهـدُ 

 رَّاَوالضَّ  النـَّْفـعَ  ميلكُ  عظيـماً  كرميـًا          

   رسـولُوُ   األانمِ  َخــيـْرَ  اي َوأَنَّكَ 

 اْلُكْفَرا َطَمــسَ  قَـيِّمٍ  بِـِدْينٍ  أَتـَْيتَ            

   َما ِمـْثلَ  الّرَِسالَــةَ  بـَلَّْغتَ  كَ َوأنَّ 

 نـَْزرَا وال  كثـياً  َتْكُتمْ   ولَ  أُِمـْرتَ          

    انِصحـاَ  اأَلَمانَــةَ  أَدَّْيتَ  َوأَنَّكَ 

 اأَلْمرَاو  الزََّواِجـرَ   َوَأْوَضْحتَ  أِميـناَ          

 ِجَهاِدهِ  َحـقَّ  موالكَ  يف وجاىدتَ 
 والنصـرا والعـز الفتـح منو وأوالك 



   َجــاللُوُ  َجلَّ  هللاَ  َوَعَبدتَّ  نـََعـمْ 

 ُشْكرَا تـَْعُبُدهُ   اْلٌعْمـرَ  َقَضـْيتَ  أنْ  إىل       

   أىُلوُ  أنتَ  ما هللاُ  جــزاكَ  فـََعـنَّا

 اْْلَيـْرَا  اْجـزِهِ  َعنَّا  مواليْ  اي سألُتكَ        

   اْلُمَن  لنـا اقْـبَـْلـَناوَحقِّـقْ  وايربَّنا

رْ  األحــوالَ  لنا وأصلحْ          األْمرَا لنا َيسِّ

  السَُّرى َجـدَّبَِنا الظَّنِّ  ِِبُْسنِ  ِإَلَِيْ  

 اْلَمْسَرى ََنَْمدَ  كي اْلمختارِ  طيبةَ  ِإىل     

   وإِنَـّوُ  اْلعاملــيَ  ِِبَــْيِ   نـََزْلَنا

 َصـْدرَا َوأَْرَحبُـُهمْ  ُجـْوداً  أَلْغـَزُرُىمْ            



 ـ الْ  نَِبيِّكَ  ضيوفُ  ايريب ُضيُـوُفكَ 

 يُـْقرَا َأنْ  ربِّ  اي الضَّْيفِ  َوَحقُّ   َكرِيِ ـ       

   ذنـوبَنا فَاْغِفـرْ   اللهمَّ  ِضَيافـَتُـَنا

 ِستـْرَا َعْيـِبَنا ِمنْ  ماكانَ  على َوَأْسبِـلْ         

  قَالِـباً و  قـَْلبـاَ  اأَلْمرَاضَ  لََنا َوَتْشِفي
 ُيْسَرا ُعْسـَرانَ   ايربَّنـا  لََنا َوبَــدِّلْ  

   وِمـنَّةً  فضــالً  ايربِّ  لََنا َوَسهِّلْ 

 أَْدَرى ِِبَا َوأَْنتَ   ِِلَاَجـاتٍ    َقَضاءً      

   َمنْ  اْلَوالِــَدْينِ  َعَلى بُِغْفَرانٍ  نَّ مو 

 َأْجرَا ََلُمْ  َوَضاِعفْ   بَِتْحــَنانٍ  َرَعْوانَ       



   أَْعـُيٍ  قُـرَّةَ  األوالدَ  فَاْجَعـلِ  لََنا

 قَـْدرَا  ََلُمْ  َواْرفَـعْ   اآلمالَ  َوبـَلِّْغُهمُ          

   َوَأِحــبَّةً  َأْىَلَنا ِِبَـــْيٍ  َوُعمَّ 

َعا ِمنَّا طََلبُــوا َوَمنْ           أَْزرَا ََلُمْ  ُكنْ  الدُّ

   ُكلََّما ِلطَْيـَبةَ   َعــوِّْدانَ  وايربْ 

 اأُلْخـَرى تـَتَـْبعُ   َزْورَةً  إليها َخَتْمـَنا         

  ِإََلََنا ايَ  لََنا اْجَعـلْ  اِْلََرَمـْيِ  َويف 

 اْلُعْسرَا يـَْهزِمُ  َواِسعـاَ  َورِْزقًـا قَـَراراً          

 قـُُلوَِبم َواْمـالْ  اأَلْمرِ  ُوالةَ  َوَاْصِلحْ 
 ُذْخــَرا فَاْجَعْلهمُ  َوِلأَلْوطَـانِ  َحَناانَ  



   ََلُمْ  وَُكنْ  اْلمسلميَ  ُكُروبَ  َوفـَرِّجْ 

لْ  األعداءِ  على ُمِعيناَ             َنْصـرَا ََلُمْ  َعجِّ

   ويف طاعةٍ  يف اأَلْعَمارَ  لََنا َوطَـوِّلْ 

ْسـَن  وَ   نعيمٍ             اْلُعْمرَا فَاْخِتمِ   لََنا ِِبِلُْ

               وشفع رسول هللا فينا وىب لنا 
 اْلََْضـرَا اْْلَـنَّةِ  يِف   اَيَربِّ   عِـيـََّتوُ م           ََ 

رْ  اللهـمَّ  ِبُرْؤيَتِـكَ     َوُجْوَىَنا َنضِّ

 أَْمـرَا َوَما  أَلَـذَّ  َما َمزِيْــدٍ  بِيَـْومِ                 

   َوَجْهَرةً   ِسرِّا اللهـمَّ  َوََنَْمـُدكَ 

 َحْصرَا ََلَا َنْسَتِطيـعُ  ال  نِعِــمٍ  على        



   َأْىُلوُ  أنتَ  كما ايريب اِْلَْمـدُ  لكَ 

 اأُلْخَرى اِلمُديف لكَ  األُْوىل اِلمُديف لكَ          

         ُكلَِّها خـيِاْلََبِيَّةِ  على وصــلِّ 

 َواْلَبَّا  اْْلَيـْرَ  َنْسَتْجِلبُ  ِِبَا صــالةً          

   واتبعٍ  الكرامِ  والصحبِ   اآللِ  َمعَ 

ْعَرا  َنَظمَ  َمنْ   ِمْنكَ  بُِلْطفٍ  َوأَيِّــدْ          الشِّ

   ِخَتاِمَها  ِمْسكُ  اْلُمْخَتارِ  َحْضَرةِ  إىل

َلى ِِتَـةٍ فاب              اْلُبْشَرى ِِبَـا  نَـَنالُ   تـُتـْ

 ال نيحتددده

 



  

 

  زيارة السيدة خدجية
 بنت خويلد رضي اهلل عنها 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

السالم عليِ  يا أمَّ المؤمنين سيدتنا خديجة ورحماةُ   

السااالم عليااِ  يااا أمَّ المااؤمنين   و وجااةَ  وبركاتاا  

ل ماان  ماان ماان  ساايِّد المرساالين  السااالم عليااِ  يااا أوَّ

النساااء والرجااال   وولبااف لاا  نفسااكا ومااا تملاا  ماان 

  ياا مان  السالم علياِ  أيتكاا السايدل الراالر  المال 

السالم عليِ  يا   جمع   لكا سعادل الدنيا واآلخر  

ااكا   بالرحمااِة وا،كاارام   وأرسااَل لكااا مااع  ماان َخهَّ

عليِ  يا من بشرلا   بقهر السالم  جبريل السالم 

 فااي الجنااة ماان قهااب   ه هااخب فياا  وه نهااب 

السااالم عليااِ  وعلاا   وجااِ  ساايِّد المرساالين   وحبيااب 

الساااالم علياااِ  وعلااا  ابنتاااِ  ب اااعة  مين رب العاااال

الساااالم علياااِ   الرساااول   ال لاااراء فارماااة البتاااول 



السااالم  وعلا  أساد   اللالااب علاي بان أبااي رالاب 

علياِ  وعلا  ريحاانتي سايد الكاونين الحسان والحسااين 

  الساالم علياِ  وعلا  أمكااف الماؤمنين أجمعاين 

 ميد مجيد رحمةُ   وبركات  عليكم ألل البيف إن  ح

السااالم عليااِ   السااالم عليااِ  وعلاا  ألاال المعااال   

الساااالم علااايكم ورحماااة    وعلااا  ألااال الحجاااون 

السااااالم علاااايكم دار قااااوم مااااؤمنين أنااااتم  وبركاتاااا  

السابقون ونحن الالحقون   أسأل   لاي ولكام العافياة 

  اللكم ربَّ أرواحكم الباقياة التاي خرجاف مان الادنيا

دخل عليكم َرْوحاً مناَ  وساالماً مناا   ولي ب  مؤمنة أ

وأوهل اللكم ثواب الفاتحة إل  أرواحكم وأغفار اللكام 

اللكام ارحام  لكم وأرحمكم إن  أناف التاواب الارحيم 

غاااربتكم   و ناااه وحشاااتكم   و ااااع  حساااناتكم   

وتجااااو  عااان سااايااتكم   واغفااار لناااا ولكااام ولوالااادينا 

منااااا اللكاااام تقباااال  ولوالااااديكم ولجميااااع المساااالمين 

 يارتنا لذ  وأكرمنا بق اء حاجاتناا واساتجابة دعااناا 

   اللكم ه تهرفنا مان لاذا المكاان المباار  إه باذنب

ملفاااور وساااعي  مشاااكور وحااااهف  مْر ااايَّة وحاجااااف  

مق ية بمحض الف ل والمن والكرم إنا  ألال التقاو  

 اللكام إناا نتوسال إلياَ  بنبيناا    وألل الملفرل 

ر ااي   عنكااا أن تق ااي حاجاتنااا  وساايدتنا خديجااة

وتشاافي أمرا اانا   ومااا نوينااا  ماان نياااف  هااالحة فااي 

لذ  ال ياارل المباركاة أن تُبلِّلَناا ماا نويناا  مان خياراِف 



الدنيا واآلخرل بسر أسرار الفاتحة وإلا  ح ارل النباي 

 . الفاتحة سيدنا   

 

( مرل   والمعوذتين مارلً 11ثم يقرأ سورل ا،خالص )

 ساورل البقارل    و خاواتيم   ية الكرسيل   ومر

.. ثام ساورل ياه  قرأ   –وإن اتسع الوقف  –  

يقول : ) اللكم تقبل منا ما قرأنا    وأوهل ثواب ذلا  

إل  روح  أم المؤمنين سيدتنا خديجاة ر اي   عنكاا 

وإلا  أرواح    وإل  أرواح ألل الحجون وألال المعاال 

ألااال الشااابيكة والبقياااع وبشاااار وإلااا  أرواح والااادينا 

وأمواتناااا وأماااواف المسااالمين أجمعاااين وبنياااة قباااول 

ال ياااارل وق ااااء الحاجااااف وهاااالح ا حاااوال  اااالراً 

وبارناااً وبنيااة الشاافاء والعافيااة وعلاا  كاال نيااة هااالحة 

  بسر أسرار الفاتحاة وإلا  ح ارل النباي سايدنا   

الفاتحة    . 
 

 

 



 

 

 

 ادلسلمو يقنيبر ين يقربة عي زايرة  ي ة

 الســـابقون أنـــتم مـــيمني قـــوم دار علـــيكم الســـالم
  العافيو ولكم يل هللا اسأل الالحقون وَنن

 وآاتكــــــــــم مــــــــــيمني قــــــــــوم دار علــــــــــيكم الســــــــــالم
 بكـــــم شـــــاءهللا إن وإان ميجلـــــون غـــــدا ماتوعـــــدون
  تبع لكم وَنن سلف لنـا أنتم الحقون

 واملسلمي امليمني من الداير أىل عليكم السالم
ـــا املســـتقدمي هللا ويـــرحم  واملســـتأخرين ومـــنكم من



 ورحـم وحشـتكم هللا آنـس ِبألثـر وَنـن فرطنا أنتم
 ســـيكاتكم عـــن وجتـــاوز حســـناتكم وتقبـــل غـــربتكم
 النبيــــــــــي مــــــــــع عليــــــــــي يف درجــــــــــاتكم هللا ورفــــــــــع

 . والصاِلي والشهداء والصديقي

 ولكــم لنــا هللا يغفــر القبـــور أىــل اي علــيكم السـالم
 ولكــم لنــا تعــاىل هللا ِبألثرنســأل وَنــن ســلفنا أنــتم

  العافيـو

 الدنيا من خرجت اليت الباقيـو أرواحهم رب اللهم
 منــك روحــا علــيهم اللهــم أدخــل ميمنــو بــك وىــي

 . منا وسالما

علـــيكم صـــلوات ربنـــا علـــيكم ورمحـــة ربنـــا  الســـالم
 عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم .



 والرحيــــان الــــرو  قبــــورىم يف علــــيهم أدخــــل اللهــــم
 كـــــــري اي واألمـــــــان والبشـــــــرى والرضـــــــوان والرمحـــــــو
 .ايمنان

 لنــا واغفــر بعــدىم والتفتنــا أجــرىم الِترمنــا اللهــم
 وَلم

 ال أىــل مـن هللا إال إلــو ال أىـل اي علـيكم السـالم
 وجــــدم كيــــف هللا إال إلــــو ال أىــــل اي هللا إال إلــــو
  هللا إال الإلو

 إال إلــو ال قـال ملـن إغفـر هللا إال إلـو ال ِبـق اللهـم
 .هللا إال إلو ال قال من زمرة يف واحشران هللا



 وارمحنـا وَلـم لنا اغفر والرمحة املغفره ايواسع اللهم
ـــدينا وارمحهـــم ـــديهم ووال  مـــن وإايىـــم واجعلنـــا ووال
  رسلك على أنزلت مبا آمنوا الذين

ميَدنين   رَبدََّ ني" َواني َ ني الَّذ لَن َ بَدق وَ       اغ   ر  لََ ني َو    
  نيَّدَأ  نييف  قد ل وب َ ني غ لًّ ل لَّذ لَن  َي  دوا رَبدَّ َد َُت َعز    وَ 

ي    رَء وب    "رَح 

تَدع    رَبدَّ َدددني)  َن الَّددديت  َوَعدددد  ددد   َج َّدددنيت  َعدددد  ل ع  َوَند   
ع    َوَين  َ َلَ  ي ن   َ ة ع    وَ  َو  ر  ايَّ        نيََّأ  َنز َواج 

َت ددي    لدد   نني ددَت ال َع    دد    احل  ددي  َئنيت  َوَيددن تَددج   َوق ع  السَّ
ددَو ال َ ددو ز   َيئ ددَذ فَدَقددد  َرمح  ىَدده  َوَ ل ددَأ ه  ددي  َئنيت  لَدو  السَّ

 ( .م ي   عَ ال  



 اليت الناضـرة الوجوه أىل من وإايىم اجعلنا اللهم
 أبوفــــــر ايكــــــري ايهلل لنــــــا واقســــــم انظــــــره رِبــــــا إىل

 اللهـــم وأوصـــل  واآلخـــره الـــدنيا خـــي مـــن نصـــيب
 ورمحـــة واصـــلو ىديـــة أرواحهـــم إىل الفاِتـــو ثـــواب
 الشان وصال  سول كل ومتام القبول وبنية انزلو
 . الفاِتو صاِلو نية كل وعلى وِبطنا ظاىرا

 

 

 


